
63 

 

 املراجع

 

 .13ط (، م1987، )بريوت :  دار الشروق، يف ظالل القرآنسيد قطب ، ، إبرهيم

تفسري فخر الرازي   ،حممد الرازي فخر الدين، اء الدين عمر املشتهر خبطيب الريابن العالمة ضي

، د مـ(1995/ ھ1425 ،دار الفكر: )بريوت  ،الكبري ومفاتيح الغيباملشتهر ابلتفسري 

 ط.

، د م(1994ه /1414 ،)بريوت : دار الفكر، جممل اللغة،  ، أبو احلسنيأمحد بن فارس بن زكراي

 ط. 

  ، دط.ه(1333، )إيران : منشورات مكتبة آية العظمى، جممع البيان ،أبو علي ،الفضل بن احلسن

 .، د ط(م2004دار السالم , بريوت : ،  )منهاج املسلمأبو بكر جابر ، ، اجلزائري

1414، )يروت : دار الفكر، صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري ، اجلعفي

 ، د ط.م(1994ه/ 

دار :، )بريوت الفتاوى الكربىتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ، ، حلراينا

 .1، ط م( 1987/م1408، الكتب العلمية 

1399)بريوت : دار الفكر،  ، املنهاج يف شعب اإلميان،أبو عبد هللا احلسني بن احلسن ، احلليمي

 ، د ط.(م1979/ه 
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الفكر،  دار : ، )بريوتالقرآن املفردات ىف غريب املعجم ن حممد،األصفهاين، أبو القاسم ب الراغب

 ، د ط.د ت(

 .1ط  ،( ه1422دار الفكر،  : ، )بريوتالتفسري الوسيط،   بن مصطفى وهبة،  الزحيلي

1422، )بريوت : دار الفكر التقسري املنري ىف العقيدة الشريعة واملنهجالزحيلى، وهبة بن مصطفى، 

 ، د ط.م(1991ه/ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف  ،أبو القاسم حممود بن عمر، الزخمشري

 .1ط  (، م1998/ه1418، ا)رايض : مكتبة العبيكان وجوه التأويل 

،  م(1994ه/1414دار الفكر,  :، )بريوت  سنن أىب داود،، سليمان بن األشعث، السجستاين

 .1ط  

تفسري السعدي تيسري الكرمي أبو عبد هللا عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا بن انصر ،   ،السعدي

 د ط. ،مـ(1999/  ھ1420دار إحياء الرتاث العريب  :،)بريوت الرمحن ىف تفسري املنان 

)بريوت : دار  الدر املنثور يف تفسري املأثور  ، عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين، السيوطي

 .، د طه(1993ه/1414الفكر،  

 ، )بريوت : دار الكتباإلتقان يف علوم القرآنجالل الدين عبد الرمحن بن ايب بكر ، ، السيوطى

 .2 ط.  ،(م2007/  ھ1428العلمية، 

 فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري،، حممد بن على بن حممد، الشوكاين

 .1ط.  ،ـ(م 1993/  ـه 1414دار الفكر،  : بريوت)
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: ، )بريوت ، حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلنيحممد بن علي، الشوكاين

  .1.، ط م(1988ه/1408مؤسسة الكتب الثقافية،  

(، ط م1999/ه1420، )جاكرات : دار الكتب اإلسالمية، صفوة التفاسري،  حممد علي، الصابوين

1. 

دار الفكر،  : بريوت) ن أتويل اي القرآن،ع جامع البيانابو جعفر حممد بن جرير ، ، الطربي

 .د ط، (م1995/ هـ 1415

بريوت : دار إحياء ، )التبيان ىف تفسري القرآنأبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي،  ، الطربسي

 .1.ط، ه(1309الرتاث العريب،  

دار الرتاث  :القاهرة (، من وصااي الرسول صلى هللا عليه وسلم،  طه عبد هللا، العفيفي

 .، د ط)م1981/ 1301العريب، 

 ، د ط.)2001دار الشروق،  :، )القاهرة والقلبركائز اإلميان بني العقل ، حممد، الغزايل

بريوت: دار الفكر )، دراسة منهجية موضوعية، البداية ىف التفسري املوضوعيعبد احلي ، ،  الفرماوي

 .7 ، ط(ه 1425

دار الفكر،  :)بريوت  تنوير املقباس من تفسري ابن عباس،  ،طاهر بن يعقوب، الفريوز آابدي

   ، د ط.مـ( 1995هـ /  1415

دار  :، ) بريوت، موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين ي، حممد امال الدين الدمشقيمسالقا

 ، د  ط.م(1995/ه1415، الفكر 
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1398، )بريوت : دار الفكر تفسري القامسي املسمى حماسن التأويل،  حممد امال الدين، القامسي

 .2ط (، م1978/ه 

ابن ماجة، )بريوت : دار الفكر  ، سننحممد بن يزيد أبو عبدهللا ،القزويين

 د ط. ،(1995/ه1415

دار الفكر،  :بريوت ) ، اجلامع ألحكام القرآن، عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري وأب، القرطيب

 .(، د طم 1995/  ـه 1415

فتح  أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا احلسيين البخاري ،، الِقنَّوجي

 .د ط ،م(1992ه/1416، )بريوت : املكتبة العصرية، مقاصد القرآنيف البيان  

،  )بريوت :  مؤسسة الرسالة، الكليات ، أبو البقاء أيوب موسى احلسيين،الكفوي

 .2 ط.(، م1993

ه 1410)بريوت : دار الفكر،  ،لسان العرب ،  امال الدين حممد بن مكرم ،ابن منظور، املصري

 ، د ط.م(1990/ 

بندوغ : مكتبة دحالن، د ت(، د صحيح مسلم، )، أبو احلسني بن احلجاج القسريى ،النيسابورى

 .ط

 .10ط  ،)مـ1993/  ھ1413دار اجليل  :بريوت (،  تفسري الواضح  ،حممد حممود، حجازي

دار الفكر دون سنة(،  :)بريوت  تفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار,حممد رشيد ،  ، رضا

 .2ط. 
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 ه1422)القاهرة : دار احلديث،  املعجم املفهرس ألالفاظ القرآن الكرمي،حممد فؤاد ،  ، الباقيعبد 

 ، د ط.(م2001/

 (، دط.، ) بريوت : دار الكتب العلمية، د توهلل األمساء احلسىنامحد ، ، عبد اجلواد

بطنطا، د ت(، ط دار الصحابة للرتاث : ، )بريوت السرية النبوية ،أبو حممد ن هشام،بعبد املالك  

1. 

عدد من أساتذة التفسري حتت إشراف الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن  -جمموعة من العلماء 

 .2، ط. م(2009ه/1430)املدية املنورة : جممع امللك،  ، التفسري امليسر،  الرتكي 

،  وأسرار التأويلتفسري البيضاوري املسمى أنوار التنزيل انصرالدين أبو سعيد عبد هللا  بن عمر،  

 .)دم، دت(، د ط

)جاكرات :  ،Alfatiha: Membuka Mata Batin dengan Surat Pembukaخادم، أمحد، 

  (2003سارميب، 

http/www..assakina.com. 
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